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Nos últimos anos, as mulheres brasileiras 
tem testemunhado importantes aconteci-
mentos que representam atrasos no aces-

so ao aborto. Um momento decisivo ocorreu 
em setembro de 2005, quando uma lei com o 
objetivo de reformar a legislação punitiva do 
aborto – que atualmente é ilegal, exceto em ca-
sos de estupro ou quando a vida da mãe está 
em risco – foi apresentada ao Congresso sem 
o necessário apoio do executivo. Alguns me-
ses antes, respondendo a uma resolução para 
a descriminalização do aborto aprovada em 
2004 na Primeira Conferência Nacional sobre 
Políticas para Mulheres1, o governo convocou 
a formação de uma comissão tripartite para re-
visar o Código Penal nas questões relacionadas 
ao aborto. Em agosto de 2005, a comissão en-
tregou um projeto de lei para a legalização do 
aborto, que foi derrotado pelas complexidades 
de uma crise de corrupção associada à visita do 
Papa ao Brasil2.

A atual chuva de críticas ao III Programa 
Nacional de Direitos Humanos (III PNDH)3, 
vindas dos mais diversos setores da sociedade 
e até mesmo de membros do próprio gabine-
te do Presidente, é apenas mais um capítulo 
dessa saga sem �m†. Um aspecto positivo dessa 
controvérsia foi ter gerado a discussão sobre o 
aborto em todo o Brasil e, pela primeira vez, 
como uma questão de direitos humanos. Tam-
bém não é trivial que as barganhas políticas de 
nível macro iniciadas pelas recentes controvér-
sias políticas tenham de�nido o aborto, além da 

proposta de criação da Comissão da Verdade, 
como a “outra” questão problemática a ser ne-
gociada nesse cenário.

Para entender o signi�cado e a complexida-
de do debate que está por vir, vale a pena revi-
sar a história do Brasil contemporâneo. Assim 
como em outros países da América Latina, a 
Igreja Católica progressista foi uma grande de-
fensora dos direitos políticos e civis durante a 
ditadura. Porém, a Igreja Católica conservadora 
que surgiu após a eleição de João Paulo II como 
Papa, em 1979, contestou sistematicamente to-
dos os avanços em relação aos direitos sexuais 
e reprodutivos (especialmente em relação ao 
aborto) que surgiram como resultado da demo-
cratização.

Outra característica a ser ressaltada é a re-
sistência das Forças Armadas Brasileiras e de 
outros setores da elite política em revisar total-
mente os crimes de Estado cometidos durante 
o regime militar. No Chile, África do Sul e Peru 
(depois do período de ditadura de Fujimori) 
foram estabelecidas comissões de verdade e re-
conciliação. Além disso, iniciou-se no Uruguai 
e Argentina uma revisão judicial clara e apurada 
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e a punição de crimes da ditadura militar, que 
ainda estão em andamento. Mas no Brasil, a 
Lei de Anistia de 1979, que “perdoava” aqueles 
envolvidos em ações políticas e armadas contra 
o regime militar, também absolveu atores do 
Estado envolvidos em abusos aos direitos hu-
manos e foi interpretada por aqueles resistentes 
a uma revisão histórica completa, como um en-
cerramento de�nitivo do passado. 

Em meados dos anos 90, uma comissão foi 
estabelecida no Ministério da Justiça para bus-
car pessoas desaparecidas e corpos não identi-
�cados e compensar �nanceiramente aqueles 
que perderam familiares, assim como aqueles 
cujas carreiras pro�ssionais foram afetadas pela 
perseguição política. Porém, não houve uma re-
visão completa dos crimes de Estado cometidos 
entre 1964 e 1984. O objetivo da Comissão da 
Verdade proposta no III Programa Nacional 
de Direitos Humanos foi completar essa difícil 
missão de revisão e encerramento de um perío-
do da história.

De modo geral, o III PNDH mantém e am-
plia propostas contidas em programas anterio-
res, que foram adotados a partir de 2002 (no 
�m da administração do presidente Fernando 
Henrique Cardoso). Mas também incorporou 
abordagens provenientes de várias fontes: a 
atual legislação sobre direitos humanos volta-
da para grupos especí�cos (como, por exem-
plo, crianças e indígenas), recomendações das 
Conferências Nacionais dos Direitos Humanos 
e de outras que abordam diretamente questões 
de direitos humanos (tais como as Conferên-
cias Nacionais de Saúde, de Políticas Públicas 
para Mulheres, para a População LGBT, entre 
outras), recomendações de convenções inter-
nacionais e outros documentos internacionais 
relevantes.

O III PNDH reconhece que os direitos hu-
manos são indivisíveis no que se refere aos di-
reitos civis, políticos, econômicos e sociais. O 
documento aborda uma extensa variedade de 

temas, tais como: segurança alimentar, direito a 
saúde  - e, nesse campo, a maior regulação so-
bre os seguros privados de saúde -, as condições 
de encarceramento e direitos dos encarcerados, 
procedimentos judiciais relacionados à ocupa-
ção de propriedade rural por trabalhadores sem 
terra, sementes geneticamente modi�cadas, res-
ponsabilidade social dos meios de comunicação, 
união civil entre pessoas do mesmo sexo e o uso 
de símbolos religiosos em prédios públicos.

Especi�camente em relação ao aborto, a 
atual proposta de revisão das leis punitivas de-
rivam da Plataforma de Beijing e já havia sido 
incluída no programa de 2002. A abordagem 
adotada no III Programa Nacional dos Direi-
tos Humanos baseia-se no Primeiro Plano Na-
cional de Políticas para as Mulheres (2004) e 
clama pela descriminalização do aborto para 
garantir a autonomia das mulheres sobre seus 
corpos.

O documento, apesar de ter sido prepara-
do pela Secretaria de Direitos Humanos, foi 
revisado por todos os Ministérios interessados 
e assinado pelos respectivos Ministros. Porém, 
em janeiro de 2010, quando seu conteúdo foi 
publicado e absorvido pelos principais atores 
políticos do campo, surgiram controvérsias e 
hostilidades no interior do próprio governo 
referentes a várias partes do documento. Dois 
Ministros expressaram abertamente a sua dis-
cordância com o texto. O Ministro da Agricul-
tura reclamou que o Plano tem como objetivo 
banir as sementes geneticamente modi�cadas. 
Mais criticamente, o Ministro da Defesa, que 
era um civil, declarou publicamente que o mi-
litarismo não aceitou a linguagem adotada em 
relação à Comissão da Verdade, uma vez que 
esta se refere exclusivamente a crimes cometi-
dos por atores do Estado, sem reconhecer os 
abusos contra os direitos humanos cometidos 
por dissidentes políticos.

Ao mesmo tempo, outros atores levanta-
ram suas vozes contra outras áreas críticas do 
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Plano. Representantes de proprietários rurais 
reclamaram das regras judiciais com relação à 
ocupação de terra. Empresas privadas de segu-
ro de saúde argumentaram contra as propostas 
de estabelecimento de tetos para os custos do 
prêmio para idosos. A mídia contestou as pro-
posições voltadas para a ampliação de sua res-
ponsabilidade social. Mais importante, a Igreja 
Católica imediatamente expressou sua total 
oposição às propostas sobre a legalização do 
aborto e do casamento entre pessoas do mesmo 
sexo, assim como a proposta para banir o uso 
de símbolos religiosos em prédios públicos. A 
principal queixa dos bispos católicos foi a de 
que o Programa não se colocava em defesa do 
“direito à vida”. Diversas temáticas tratadas 
pelo III PNDH foram contestadas mas, muito 
rapidamente, o debate se cristalizou em torno 
da Comissão da Verdade e do aborto.

Como resposta à reação do Ministro da 
Defesa, que falou em nome dos setores con-
servadores das Forças Armadas, o Secretário de 
Direitos Humanos ameaçou renunciar ao cargo 
e o Presidente Lula muito rapidamente convo-
cou uma reunião fechada com os dois ministros 
em busca de uma solução para a crise. Imedia-
tamente após a reunião, um novo decreto pre-
sidencial foi publicado. Mudou-se a linguagem 
original adotada pelo III PNDH, eliminando-
-se o termo “repressão política” para diluir o 
foco exclusivo sobre as violações cometidas 
pelo Estado. Esse rápido movimento calou, 
pelo menos temporariamente, a reação militar 
conservadora. Porém, o debate público sobre o 
assunto mostrou com clareza que a Comissão 
da Verdade tem ampla aceitação pública. To-
davia, ainda é muito cedo para a�rmar que a 
controvérsia está totalmente resolvida, uma vez 
que pode ressurgir quando o assunto for deba-
tido no Congresso.

No caso do debate sobre o aborto, porém, a 
dinâmica dessa barganha política foi totalmente 
diferente. Enquanto o “problema da Comissão 

da Verdade” era processado, o Secretário de 
Direitos Humanos declarou que o texto sobre 
aborto deveria ser modi�cado, pois a justi�ca-
tiva utilizada para a legalização (para “garantir 
a autonomia das mulheres”) era um argumento 
feminista e não re�etia a posição do governo 
sobre o assunto. Apesar de o Secretário não ter 
explicitamente declarado qual era a posição o�-
cial, episódios anteriores relacionados ao aborto 
sugerem o aborto deveria ser tratado como uma 
importante questão de saúde pública (manten-
do, no �nal, a lei existente hoje)‡.

Imediatamente após essa declaração, o Secre-
tário de Direitos Humanos encontrou o repre-
sentante da Conferência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) para discutir essa questão. 
Quase um mês se passou antes que o Secretário 
se reunisse com organizações feministas repre-
sentando os setores que apóiam a reforma na 
lei do aborto. Logo após esse encontro, o Se-
cretário declarou que o governo buscaria apoio 
para o III PNDH junto ao sistema internacio-
nal de direitos humanos. Na verdade, o Alto 
Comissário das Nações Unidas, Navi Pillai, que 
visitou o Brasil em maio de 2010, publicou um 
artigo no jornal Folha de São Paulo apoiando 
abertamente a criação de uma Comissão da 
Verdade. O próximo passo do governo seria so-
licitar à UNESCO que considerasse os arquivos 
da época da ditadura como um patrimônio da 
humanidade e o Alto Comissário avaliou a con-
sistência do III PNDH com a atual legislação 
internacional dos direitos humanos. Recorrer a 
instrumentos internacionais de direitos huma-
nos para defender o III PNDH foi, certamente, 

‡ O aborto inseguro é realmente um grande problema 
de saúde pública no Brasil: cerca de uma em cada cin-
co mulheres brasileiras já �zeram um aborto alguma vez 
na vida e muitos são concluídos em hospitais devido a 
complicações que nunca teriam ocorrido se o aborto fosse 
legalizado.
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um passo notável. No entanto, também deve 
ser notado que embora existam instrumentos 
internacionais que fornecem argumentos de 
apoio para assuntos relacionados à persegui-
ção política e a medidas para a investigação da 
verdade, a identi�cação da linguagem interna-
cional dos direitos humanos sobre sexualidade 
e aborto é mais complexa. Isso requer tornar 
visível e valorizar o conteúdo dos documentos 
de conferências internacionais e das recomen-
dações emitidas pelas organizações de monito-
ramento dos direitos humanos. 

Durante os dois primeiros meses de 2010, 
no período próximo ao Dia Internacional da 
Mulher (8 de março), feministas e outros se-
tores se mobilizaram em todo o Brasil para 
apoiar o III PNDH. Mas no dia 16 de março, 
a imprensa anunciou que a Secretaria de Di-
reitos Humanos havia declarado que três itens 
do plano seriam eliminados ou modi�cados: 
a recomendação sobre símbolos religiosos em 
prédios públicos, as regras de ocupação da terra 
e, evidentemente, o discurso sobre a legalização 
do aborto. Não surpreendeu, portanto, que no 
dia seguinte a polícia tenha fechado uma clíni-
ca de aborto localizada em uma área pobre do 
centro do Rio de Janeiro, além de indiciar cri-
minalmente pro�ssionais de saúde e pacientes 
(algumas ainda sangrando).

Rapidamente começaram a circular petições 
e protestos contra a decisão anunciada pelo Se-
cretário. As organizações feministas se reuniram 
em torno das Jornadas pelo Aborto Legal e Se-
guro4 e divulgaram uma carta pública rejeitando 
qualquer alteração no discurso adotado pelo III 
PNDH. Em 19 de março, durante um evento 
público organizado pela Defensoria Pública, 
no Rio de Janeiro, para discutir o III PNDH, 
o Secretário a�rmou que, em relação ao debate 
sobre o aborto, ele havia consultado não ape-
nas os bispos, mas também as integrantes da 
organização Católicas pelo Direito de Decidir. 
Mais importante, informou que a proposição de 

descriminalização do aborto não seria eliminada, 
mas o discurso seria modi�cado para �car em 
consonância com o texto da Plataforma de Ação 
de Beijing, da 4ª Conferência Mundial de Mu-
lheres de 1995 (Parágrafo 106k, que combina o 
Parágrafo 8.25 do ICPD com a recomendação 
de que os países devem revisar a legislação puni-
tiva).  Mas esse não foi o �m do debate.                                                                                                                                         

Em 27 de abril de 2010, o Secretário Nacio-
nal de Direitos Humanos declarou novamente 
que a abordagem com relação ao aborto seria 
modi�cada para que fosse tratado como um 
problema prioritário de saúde pública, reco-
mendando a descriminalização conforme o pa-
rágrafo 106k da Plataforma de Ação de Beijing. 
Em seguida, no dia 29, a o Supremo Tribunal 
Federal (STF) �nalmente decidiu a respeito do 
pleito apresentado pela Ordem dos Advogados 
do Brasil para que a tortura e morte, sendo cri-
mes contra a humanidade, fossem excluídas do 
perdão geral contido na Lei de Anistia de 1979. 
Sete juízes votaram contra, preservando a Lei 
de Anistia de 1979. 

Todo o episódio revela as complexas contra-
dições da administração do Governo de Lula, 
que nem sempre é facilmente compreendida 
por aqueles que não vivenciam a dinâmica 
diária da política interna. Essas contradições 
envolvem um alto nível de tensões e enormes 
lacunas entre as posições expressadas por se-
tores da sociedade civil nas instâncias de par-
ticipação nas políticas públicas - tais como as 
conferências – e as posições o�ciais que, em 
geral, se modulam de acordo com interesses 
econômicos e barganhas eleitorais. As tendên-
cias dos debates ocorridos entre janeiro e abril 
de 2010 revelaram, mais uma vez, como a le-
galização do aborto foi profundamente emara-
nhada nas teias complexas de uma importante 
barganha política em que o verdadeiro prêmio 
que estava em jogo era a Comissão da Verdade. 
Não é trivial que a Igreja Católica, que foi uma 
grande defensora dos direitos políticos durante 
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a ditadura, tenha sido mais uma vez totalmente 
contrária à legalização do aborto, do casamento 
entre pessoas do mesmo sexo e contra as regras 
seculares para a exibição de símbolos religiosos. 
E, mais importante, a decisão do STF não é um 
bom sinal para o futuro da democracia brasilei-
ra, em seu sentido mais amplo. 

Na verdade, apesar dos sinais positivos ob-
servados no �nal de abril, mais retrocessos ain-
da estavam por vir em relação ao aborto. Em 
13 de maio, o presidente Lula �nalmente assi-
nou um novo decreto alterando o texto sobre 
a descriminalização do aborto no III PNDH, 
sobre a proibição de exposição de símbolos reli-
giosos em prédios públicos, a responsabilidade 
social da mídia e os procedimentos relativos à 
mediação de con�itos agrários. Particularmen-
te no que diz respeito ao aborto o novo texto 
simplesmente declarou: “Considerar o aborto 
como tema de saúde pública, com a garantia do 
acesso aos serviços de saúde”.

Em seguida, em 19 de maio do mesmo ano, 
a Comissão de Seguridade Social e Família 
(CSSF) da Câmara dos Deputados aprovou um 
projeto de lei intitulado “Lei do Nascituro”. 
No texto aprovado, a de�nição de “nascituro” 
inclui tanto embriões in útero como in vitro. 
Se aprovado nas próximas etapas do processo 
legislativo, pode levar à interpretação judicial 
de que a vida humana começa na concepção, 
levando à eliminação do artigo 128 do Códi-
go Penal que de�ne as duas indicações para os 
quais o aborto é permitido: estupro e risco à 
vida da mulher. Ao �nal do debate, chegou-se 
a um acordo entre os membros da Comissão, 
que levou à adoção de um complicado texto 
adicional no qual se a�rma que, se aprovada a 
Lei do Nascituro, o artigo 128 não será altera-
do. Esta manobra de última hora foi destinada 
a apaziguar o eleitorado, uma vez que todas as 
pesquisas de opinião realizadas no Brasil na úl-
tima década indicam que a sociedade não apro-
va outra erosão no direito ao aborto.

A aprovação do projeto na Comissão segue 
um padrão bem conhecido, que começou em 
2005: sempre que o Poder Executivo recua, as 
forças anti-aborto dão um salto à frente. Ape-
sar da manobra de última hora para preservar 
o artigo 128, a conclusão preliminar também 
deixa claro que o objetivo principal das forças 
pró-vida é restringir ainda mais a lei. Isto tam-
bém não é surpresa. Em 2007, quando o Papa 
visitou o Brasil, um padre brasileiro, membro 
do Human Rights International, anunciou pu-
blicamente que seu objetivo era tornar o Brasil 
“uma grande Nicarágua”.

Partes do projeto de lei são impossíveis de 
explicar como, por exemplo: “É vedado ao Es-
tado e a pessoas físicas causar qualquer dano 
ao nascituro em razão de atos praticados por 
qualquer dos pais”. Um dos artigos estabelece 
“incentivos”, com �nanciamento público, para 
as mulheres que engravidam como resultado de 
estupro, como uma forma de não interromper 
a gravidez. Os incentivos incluem pré-natal, 
assistência psicológica, apoio do Estado para a 
criança ser colocada para adoção, se a mulher 
assim desejar, e provisões para a obrigar o “pai” 
a pagar “pensão alimentícia” e, caso ele não seja 
identi�cado, a “pensão alimentícia” é fornecida 
pelo Estado.

As feministas reagiram fortemente a estas 
propostas porque, se adotadas, signi�carão uma 
legitimação do Estado para a violência sexual, 
a cumplicidade com o crime de violação e os 
desrespeito total com relação aos efeitos físicos 
e psicológicos do estupro. Alguns setores tam-
bém argumentam que a oferta de incentivos às 
mulheres para levar a termo uma gravidez re-
sultante de estupro pode ser interpretada como 
gravidez forçada e equiparado à tortura.

Agora, a Comissão de Finanças e Tributa-
ção deve analisar as implicações do projeto 
de lei para a gestão orçamentária e �nancei-
ra. Posteriormente, a Comissão de Consti-
tuição e Justiça e de Cidadania avaliará a sua 
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constitucionalidade e fará revisões, antes de ser 
enviado para a votação.

A explosão na imprensa
A partir de junho de 2010, o debate sobre o 
aborto continuou articulado à complexa dinâ-
mica política do período de eleições nacionais 
no Brasil. Mesmo antes da campanha se inten-
si�car, a partir de agosto, o aborto já havia se 
tornado uma das principais questões em deba-
te. Em primeiro lugar por que, logo no início, 
a imprensa convocou os candidatos a manifes-
tarem suas opiniões sobre o assunto, deixando 
claro que nenhum dos candidatos principais 
era a favor da legalização do aborto e, na maior 
parte dos casos, suas posições haviam mudado, 
às vezes dramaticamente, para alcançar o elei-
torado conservador. Marina Silva, do Partido 
Verde, que pertence à Assembléia de Deus, logo 
de início declarou-se contra o aborto por mo-
tivos religiosos. Embora tenha sido pressionada 
por setores que a apoiavam e que são a favor do 
aborto, ela manteve a posição de que essa é uma 
questão a ser resolvida em um referendo.

Dilma Roussef, do Partido dos Trabalhado-
res, já havia declarado à revista Marie Claire, 
no início de 2009, que o aborto é sempre uma 
decisão difícil, mas que deveria ser considera-
do um problema de saúde pública e, portanto, 
legalizado. Em maio de 2010, ela mudou para

uma posição muito mais cuidadosa ao di-
zer, em consonância com o III PNDH, que “o 
aborto é uma questão dos serviços públicos de 
saúde”. No entanto, esse recuo “estratégico” 
não a poupou da pressão e dos ataques de lí-
deres religiosos dogmáticos, incluindo Bispos 
católicos, o que lhe levou a ter uma conversa 
reservada com o Presidente da Conferência 
Episcopal Nacional, em agosto de 2010. 

Desde então, o apoio anterior de Dilma à 
legalização do aborto foi amplamente utiliza-
do como instrumento de ataque pelo tercei-
ro candidato, José Serra, do Partido da Social 

Democarcia Brasileira (PSDB), e por outros 
candidatos. O próprio Serra que, como Mi-
nistro da Saúde em 1998, assinou o protocolo 
do Ministério da Saúde que garantiu o acesso 
ao aborto sob o abrigo da lei atual, retrocedeu 
para uma posição abertamente anti-aborto, 
ocultando-se atrás de um discurso de apoio a 
“saúde materna”. Em julho, ele declarou que 
se o aborto fosse legalizado “iria ocorrer uma 
carni�cina”. Como se não bastasse, sua esposa 
declarou publicamente que Dilma não era con-
�ável porque apoiou a legalização do aborto e 
iria “matar as criancinhas” (ditado popular uti-
lizado para descrever pessoas más).

Na última semana do primeiro turno da 
campanha eleitoral, o cenário era tal que ape-
nas dois candidatos à presidência, ambos inte-
grantes de partidos minoritários de esquerda, 
apoiavam abertamente a legalização do abor-
to. Mas onde realmente interessava - entre os 
candidatos com maior probabilidade de vitó-
ria - o aborto tornou-se, como nunca antes foi, 
um importante e polêmico assunto eleitoral. 
Pesquisas mostraram que em um curto espaço 
de tempo, Dilma perdeu sua vantagem consi-
derável sobre os outros candidatos, por muitas 
razões, entre elas e não menos importante, por 
causa de um escândalo de corrupção que sur-
giu no início de setembro de 2010. Mas vários 
analistas do cenário eleitoral incluiram “a ques-
tão do aborto” como um dos fatores por trás da 
perda de eleitorado de Dilma. Dois dias antes 
das eleições, ela reuniu-se com representantes 
do Conselho Nacional da CNBB para discu-
tir os rumores sobre sua posição a respeito do 
aborto e do casamento homoafetivo. Em segui-
da, ela se declarou pessoalmente contra o abor-
to, mas defendeu a oferta de assistência na rede 
pública de saúde para as mulheres que sofrem 
aborto. Marina

Silva declarou que Dilma Roussef havia mu-
dado sua posição por “conveniência eleitoral” e, 
a essa altura, a questão explodiu na mídia. Além 
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disso, foram divulgados grandes anúncios pa-
gos, em cores,  para os candidatos “pró-vida” ao 
Congresso, em páginas de destaque de alguns 
dos principais jornais, apenas com os dizeres: 
vote contra o aborto.

A “questão do aborto”, surpreendentemen-
te, também afetou Marina, que era a principal

bene�ciária dos votos de Dilma e que per-
deu a eleição, principalmente no Rio de Janei-
ro, Brasília e Belo Horizonte. No entanto, na 
última semana da campanha um dos pastores 
evangélicos mais conhecidos do Rio de Janei-
ro declarou publicamente que não estava mais 
apoiando a candidata Marina, porque ela estava 
“mentindo com relação aos seus pontos de vis-
ta sobre o aborto”. Segundo ele, a proposta de 
Marina para a realização do referendo era ape-
nas uma cortina de fumaça para esconder sua 
intenção de legalizar o procedimento. E mudou 
seu voto para Serra.

Os resultados das eleições de 3 de outubro 
foram: Dilma 46%, Serra 33% e Marina 19%, 
levando ao segundo turno, que já começou ten-
do o aborto como um dos principais assuntos 
de debate. Entre 04 e 13 de outubro, pratica-
mente nenhum outro problema foi sistematica-
mente debatido na imprensa -  nem a política 
econômica, nem asocial, nem muito menos 
os desa�os ambientais ou a corrupção. Dilma 
e Serra passaram a primeira semana acusando 
um ao outro de ser o que era mais ou menos 
a favor da legalização do aborto. Dirigentes do 
alto escalão do PT, partido de Dilma, sugeri-
ram que a legalização do aborto fosse eliminada 
do programa do partido. Todas as principais 
revistas semanais tiveram o aborto e a eleição 
como matéria de capa. 

Em 11 de Outubro, o Datafolha, um dos 
principais institutos nacionais de opinião pú-
blica, lançou os resultados de uma pesquisa 
realizada após o resultado do primeiro turno 
da eleição, que indicava que o aborto não era 
a principal razão pela qual as intenções de voto 

haviam sido transferidas de Dilma para outros 
candidatos, em particular para Marina. Ao in-
vés disso, a pesquisa mostrou que os problemas 
relativos à corrupção foram considerados os fa-
tores negativos mais importantes contra os dois 
principais candidatos, mas que afetavam mais a 
candidata Dilma. 

Mesmo assim, os principais atores envolvi-
dos, em particular as forças religiosas dogmáti-
cas, não deixaram o assunto morrer. Em 15 de 
outubro, Dilma, o presidente Lula e os coorde-
nadores de campanha tiveram uma reunião fe-
chada com os líderes evangélicos no Congresso 
e a imprensa anunciou que seria feito um anún-
cio público informando que a candidata não 
iria apoiar a legalização do aborto, o casamento 
entre pessoas do mesmo sexo nem a proposta 
pendente sobre a criminalização da homofobia. 
Os líderes religiosos que participam da reunião 
também declararam que haviam solicitado me-
didas rígidas contra a prostituição e o uso de 
drogas.

Posteriormente, em uma conturbada entre-
vista na TV, Dilma disse que o compromisso 
em discussão seria o de não enviar nenhum 
projeto de alteração da legislação relativa ao 
aborto. Ela também esclareceu que, na sua opi-
nião, a união civil é diferente de “casamento”, 
que é uma questão religiosa, e explicou que a lei 
da criminalização da homofobia deve ser mo-
di�cada, pois, tal como está, o texto infringe 
a liberdade de expressão religiosa. No dia se-
guinte, alguns veículos da imprensa divulgaram 
que ela estava relutante em assinar o compro-
misso no que diz respeito ao aborto, enquanto 
outros anunciaram que Serra tornara explícito 
seu apoio à união civil entre pessoas do mesmo 
sexo. 

Por outro lado, alguns lampejos podem ser 
encontrado neste cenário obscuro. Em julho 
de 2010, durante a 11ª Conferência Regional 
sobre a Mulher da América Latina e Caribe, 
patrocinada pela Comissão Econômica para a 
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América Latina e o Caribe (CEPAL), a dele-
gação brasileira pressionou pela elaboração de 
uma declaração rea�rmando a linguagem de 
Cairo e Pequim sobre o aborto . 

Além disso, em 28 de setembro deste ano, 
o dia que marca a Campanha de Descrimina-
lização do Aborto na América Latina, houve 
um grande número de eventos no Brasil e uma 
série de documentos prospectivos foram lan-
çados, incluindo um novo modelo de projeto 
de lei para legalizar o aborto. Esta propos-
ta, elaborado pelo Comitê da América Lati-
na e do Caribve para a Defesa dos Direitos 
da Mulher (CLADEM), pela Rede Feminista 
de Saúde e Direitos Sexuais e Reprodutivos e 
pela Comissão de Cidadania e Reprodução 
(CCR), também é apoiada por outras organi-
zações e foi apresentada para o debate na so-
ciedade com o intuito de reunir contribuições 
para a reforma na legislação em 2011. Mais 
importante, o clima eleitoral, apesar de extre-
mamente preocupante e virulento, abriu uma 
janela de oportunidade para os defensores da 
legalização do aborto e da laicidade do Estado 
expressarem suas opiniões na imprensa e em 
outros canais de comunicação. Em 13 de ou-
tubro, um grupo de ativistas e pesquisadores 
lançou uma petição pública convocando para 

um debate razoável e salutar sobre o aborto. 
Seu lema recapta a imaginação da Conferência 
Internacional de População e Desenvolvimen-
to do Cairo: o aborto deve ser legal, seguro e 
raro. A petição foi assinada por mais de 3.000 
pessoas em menos de 48 horas e circulou in-
ternacionalmente.

Apesar de turbulento e preocupante, este 
ambiente é apenas mais um capítulo no longo, 
sinuoso e difícil caminho para tornar o aborto 
legal e seguro no Brasil. Embora seja certamen-
te prematuro prever se o Brasil vai ou não vai se 
tornar outra Nicarágua, é bastante claro que a 
política eleitoral brasileira está se assemelhando 
ao que aconteceu nos Estados Unidos ao longo 
das últimas duas décadas. 

Nota
A primeira parte deste artigo é uma versão edi-
tada de um artigo publicado originalmente na 
Sexuality Policy Watch Newsletter No.8, 2010, 
e reimpresso online em RH Reality Check, de 
15 de Junho 2010, em: <www.rhrealitycheck.
org/blog/2010/06/13/abortion-human-rights-
-currentcontroversy-Brasil>. �e Stop Press é 
reproduzida a partir do Sexuality Policy Watch 
Newsletter No.9, Outubro de 2010, e será atu-
alizado até a publicação.
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